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PRACOVNÉ   STRETNUTIE PRE 

RIADITEĽOV ŠKÔL   
  

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov 

Vás srdečne pozývajú na  
 

 

 

 

 

Vážená pani riaditeľka / pán riaditeľ, 
 

pozývame Vás na ďalšie z podujatí pre profesijnú skupinu riaditeľov škôl, ktoré organizujeme spoločne pre Košický 

a Prešovský samosprávny kraj.  

Toto stretnutie je zamerané na ekonomiku, financovanie regionálneho školstva, verejné obstarávanie a plánovanie času. 
  

ORGANIZAČNÉ POKYNY : 

Dátum konania :  

21. – 22. apríl 2015 / utorok – streda – 2 dni 

21. – 23. apríl 2015 / utorok – štvrtok – 3 dni 

Miesto konania:  

Hotel Sorea Titris, Tatranská Lomnica 

Prezencia:  21.4.2015  -  od 12.45 – do 13.00 h 

 Účastnícky poplatok :  

 č. účtu: 2578922254 / 0200  VS : 212204 
 

 2 dni:   pre členov RVC:            119,- € /účastník   
  pre nečlenov  RVC:      136,- € /účastník   

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 č. účtu: 2578922254 / 0200  VS : 212304 

 3 dni: pre členov RVC:            186,- € /účastník   

            pre  nečlenov  RVC:      203,- € /účastník 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:  

 

1.deň:  
13.00 – 17.30:    Mgr. Katarína Tamášová 
Ekonomika školy v roku 2015  
 

2. deň: 
9.00 – 12.30:     RNDr. Ľuboš Černý 
Financovanie regionálneho školstva  
 

2. deň: 
13.30 – 16.30:         Ing. Dušan Mihok 
Verejné obstarávanie v podmienkach školy 

3.deň :  

9.00 – 13.00:            PhDr. Dušan Gallo 

Efektívny výkon a plánovanie času na pracovisku 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady 

Uzávierka prihlášok:  16. apríl  2015 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo 
mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich 
prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený 
účet a vopred. 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. 
 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom 
z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona  
č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.   

Identifikačné údaje RVC Prešov : IČO: 31954120, DIČ: 2021241937 
 

Citát:  

„Nič na svete nie je také ťažké, ak si to rozdelíte na malé práce.“ 

   Henry Ford                                                           
 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcpo@juko.sk
http://www.rvcvychod.sk/
http://www.rvcvychod.sk/
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

1. deň:  utorok,  21. 4. 2015 
 

   12.00 – 13.00    Obed 
            od 12.45    Prezencia na seminár 
  13.00 – 17.30    EKONOMIKA ŠKOLY V ROKU 2015   -  Mgr. Katarína Tamášová  

 Tvorba a aktualizácia vnútorných predpisov/smerníc školy  

 Zásady pre vydávanie vnútorných predpisov a evidencia všetkých smerníc  

 Smernica o finančnom riadení školy  

 komplexná ekonomická smernica vrátane:  
 rozpočtovania – nová funkčná klasifikácia a jej rozdelenie  
 finančnej kontroly – novela zákona a tzv. vnútorná administratívna kontrola  
 účtovníctva – novela postupov účtovania,  
 verejného obstarávania – postupy pri elektronickom trhovisku,  
 inventarizácie, zásad tvorby účtovného rozvrhu, cestovných náhrad  

 Prehľad zmien v príslušnej legislatíve na základe aktualizovanej smernice na rok 2015  
 

Pracovný materiál:  

komplexná smernica o finančnom riadení školy na CD 
 

18.00               Večera, voľný program 
21.00               Spoločenský večer s hudbou 
 

 

2. deň:  streda,  22. 4. 2015 
            do 9.00      Raňajky 

  9.00 – 12.30       FINANCOVANIE REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA  -  RNDr. Ľuboš Černý   

 Aktuálne zmeny v oblasti regionálneho školstva a ich uplatňovanie v praxi  
  zmeny v poskytovaní finančných prostriedkov na dopravné žiakov ZŠ a ŠZŠ 
 minimálne počty žiakov v triedach od 1.9.2015 
 podielové dane pre obce na rok 2015 
 najčastejšie chyby vo VZN k financovaniu originálnych kompetencií 
 kompetencie obcí a miest  v oblasti financovania škôl a školských zariadení  

 Pripravované zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení – diskusia k navrhovaným zmenám  
 Rôzne. 

 
   12.30 – 13.30    Obed  

13.30 – 16.30      VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V PODMIENKACH ŠKOLY   -   Ing. Dušan Mihok   

 Organizácia a riadenie zadávania zákaziek na školách. 
1. Analýza skúseností z organizovania a riadenia 

nákupov na školách. 
2. Začlenenie nakupovaných tovarov, služieb 

a stavebných prác do zákaziek. 
3. Zostavenie plánu nákupov. 

a. Príklad plánu nákupov na škole 
4. Zostavenie plánu verejného obstarávania. 

a.  Príklad Plánu verejného obstarávania na 
škole. 

5. Vystavovanie objednávok. 
6. Evidencia zmlúv, objednávok a faktúr. 
7. Sledovanie a kontrola plnenia plánu nákupov. 
8. Zmeny v Pláne nákupov a v Pláne verejného 

obstarávania. 
 

 Opis, dostupnosť a predpokladaná hodnota zákazky - 
katalóg PZ. 
1. Zostavenie špecifikácií predmetu zákazky (PZ). 

(všeobecná špecifikácia PZ, funkčná špecifikácia 
PZ. technická špecifikácia PZ. osobitné požiadavky 
na plnenie PZ) 

2. Zostavenie zmluvných podmienok plnenia PZ. 
(určenie miesta plnenia, určenie podmienok 
plnenia, príklady zmluvných podmienok) 

3. Posúdenie dostupnosti zákazky na trhu. 
a. Formulár na určenie bežnej dostupnosti T, S, 

SP.  
4. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). 

a. Príklady PT. 
5. Katalogizácia predmetov zákazky na škole. 
 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcpo@juko.sk
http://www.rvcvychod.sk/
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 Stručný sprievodca zadávaním zákaziek cez 
elektronické trhovisko v  elektronickom 
kontraktačnom systéme (EKS). 
1. Základné dokumenty EKS. 
2. Registrácia v EKS. 
3. Postupy zadávania zákaziek v EKS. 
4. Formuláre v EKS. 
5. Vytvorenie objednávky v EKS. 

6. Vyhlásenia zákazky v EKS. 
7. Elektronická aukcia v EKS. 
8. Uzavretie zmluvy v EKS. 
9. Postup po uzavretí zmluvy. 
10. Zverejnenie zákazky v Profile. 
11. Archivácia dokumentácie z postupu zadávania  
       zákazky cez EKS. 

 

 

POKRAČOVANIE PROGRAMU PRE ÚČASTNÍKOV 3-DŇOVÉHO PODUJATIA 
 

 
 

Od 16.30       Voľný program 
      18.00       Večera, voľný program 
 

 

3. deň: štvrtok, 23. 4. 2015 
             do 9.00      Raňajky 

  9.00 – 13.00      EFEKTÍVNY VÝKON A PLÁNOVANIE ČASU NA PRACOVISKU – PhDr. Dušan Gallo 

 Zmysel a sebarealizácia v osobnom a pracovnom živote. 
 Určovanie vlastných priorít a cieľov. 
 Základné pravidlá organizovania a plánovania času. 
 Nástroje riadenia a plánovania času. 
 Techniky efektívnej práce vo vzťahu k  telefonátom, návštevám, poradám... 
 Zdroje energie a odbúravanie stresu. 
 Praktické cvičenia. 

 

      13.00 – 14.00    Záver podujatia, obed 

 

 

 

 

Veríme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete zariadiť čas 

v prospech tohto vzdelávacieho podujatia. 

V prípade priaznivého počasia môžete využiť voľný čas na malú prechádzku po okolí, preto Vám odporúčame priniesť si turistickú obuv 

a oblečenie. Hotel ponúka aj relaxačné služby, ktoré môžete využiť  http://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-titris/    

  

 

 

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia :  
 

Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice 

JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce 

 

 

 

 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcpo@juko.sk
http://www.rvcvychod.sk/
http://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-titris/
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ktoré sa uskutoční v hoteli Titris, Tatranská Lomnica 

Vyberte a zaškrtnite :   2-dňové podujatie: 21.-22.4.2015    

             3-dňové podujatie: 21.-23.4.2015    

Člen RVC   Nečlen RVC 

Názov inštitúcie / obec / mesto 
 

 

Telefón, e-mail :  

g 

 

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov :                        

 

 

 

Ubytovanie v 2-posteľových izbách. Budem ubytovaný s : 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ   

Potvrdzujeme, že sme dňa                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                               (koľkých )  účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB,  

č ú.  2578922254 / 0200 

VS: 212204 (2 dni) / resp. 212304 (3 dni),  KS: 0308,   ŠS: IČO organizácie 

V                                                                                               , dňa                                        

__________________________________________________________________________________________ 

zašlite do 16.4.2015  na adresu : 
RVC Prešov 

Námestie mieru 2,  080 01  Prešov 
alebo faxom, zázn., tel., mailom: 

051 / 77 34 215, rvcpo@juko.sk   M: 0915 910 400, alebo cez www.rvcvychod.sk 
 

 

............................................................................... 

                                                                                                                                        pečiatka a podpis 

 

 

               ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na                

PRACOVNÉ   STRETNUTIE PRE 

RIADITEĽOV ŠKÔL   
  

   

*        

           

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcpo@juko.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcpo@juko.sk
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